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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 11. VI. 2018

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele
Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní
organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Světový den dárců krve je poděkováním dobrovolným, neplaceným dárcům krve za
jejich život zachraňující dar, připomínkou nutnosti pravidelného neplaceného
dárcovství krve pro zajištění bezpečné a dostupné krve a krevních produktů pro
potřeby pacientů.
Motto letošního Světového dne zní Buď tu pro
každého – daruj krev – poděl se o život!
Má oslavit pravidelné dárce krve a vybídnout
ty, kteří krev zatím nedarovali, aby se dárci
krve nebo jejích složek stali.
Letos Světová zdravotnická organizace
zdůraznila potřebu pravidelného dárcovství
krve a zajištění národní soběstačnosti.
Je
potřeba
prosazovat
myšlenku
bezpříspěvkového dárcovství, jako záruky
bezpečnosti a dostupnosti krve a jejích
složek.
V České republice bohužel počet dárců krve
v poslední době klesá – v nemocničních
zařízeních transfúzní služby je registrováno již
jen cca 250 tisíc dárců, což je podstatně
méně, než počet doporučovaný WHO, který by
měl být o alespoň 150 tisíc vyšší.
Podle předsedkyně Společnosti pro transfúzní lékařství MUDr. Dany Galuszkové, Ph.D., je
stávající počet dárců dostatečný pouze k pokrytí potřeb pacientů, avšak chybí rezerva dárců
pro případ mimořádného výdeje krve např. v případě chřipkové epidemie.
Při postupně klesajícím počtu dobrovolných dárců krve je zároveň nejistá budoucnost
dostatečných zásob krve v nemocnicích. Cílem je zastavit pokles dárců krve v
nemocnicích a co nejrychleji se vrátit k počtu alespoň 300 tisíc darujících dárců ročně.
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Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří
k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s
transfuzními zařízeními.
Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka –
podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve . Bude dost krve pro naše nemocné?
Darujte ji!
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